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|n 24 Martie2013 \n \ntreaga lume se 
lanseaz` un APEL PENTRU O LUME F~R~ 
TUBERCULOZ~.
Tuberculoza trebuie s` fie eliminat` \n lume 
\n timpul vie]ii copiilor de azi iar decesele 
cauzate de aceast` boal` trebuie s` ating` 
nivelul zero \n timpul vie]ii adul]ilor. Pentru 
a putea tr`i \ntr-o lume f`r` tuberculoz` 
avem nevoie de un tratament mai rapid, un 
test ieftin, simplu [i rapid, un vaccin eficient 
[i zero decese prin tuberculoz`.

Vreau o lume f`r` 
tuberculoz`

24 MARTIE 2013ZIUA MONDIAL~ DE LUPT~ 
ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI
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Tuberculoza nu este o boal` a trecutului sau a 
]`rilor \ndep`rtate. Ea poate fi tratat`, dar din ce 

\n ce mai greu pentru c` \n ultimii ani au ap`rut 
noi forme de boal` rezistente la medicamente.

Singura solu]ie pentru a opri tuberculoza 
pentru totdeauna este realizarea unui vaccin 
care s` ne apere copiii [i genera]iile viitoare. 

Vaccinul care se folose[te \n prezent are o 
vechime de aproape 100 de ani [i este eficient 

mai ales \n prevenirea formelor grave de 
tuberculoz` la copii.

Tuberculoza nu poate s` dispar`
f`r` un vaccin mai bun.

Vaccin eficient \mpotriva TB

Tuberculoza netratat` poate s` ucid`. 
Tratamentul poate vindeca 95% dintre 
bolnavi. Dup` cåteva s`pt`måni de tratament 
bolnavul nu mai este contagios [i apare 
\mbun`t`]irea st`rii sale. Dar tratamentul 
trebuie administrat cel pu]in 6 luni pentru a 
preveni reapari]ia bolii. 

Mul]i pacien]i renun]` s`-[i administreze 
medicamentele dup` ce se simt mai bine. 
Tratamentul complet este, \ns`, esen]ial. 
De aceea un tratament mai rapid va fi un 
tratament mai eficient.

Tratament mai rapid 
\mpotriva TB

Copiii de azi trebuie s` cunoasc` o lume \n care 
oamenii nu se mai \mboln`vesc de tuberculoz` 
iar adul]ii trebuie s` vad` o lume \n care nimeni 
nu mai moare din aceast` cauz`. Pentru 
aceasta, armele cu care lupt`m \mpotriva 
tuberculozei trebuie s` fie mai bune. Trebuie s` 
sus]inem dezvoltarea de noi mijloace de lupt` 
\mpotriva bolii [i folosirea lor eficient` [i la timp.

Pacien]ii, cei care le ofer` \ngrijiri medicale [i 
fiecare dintre noi putem s` ac]ion`m pentru a 
\nvinge tuberculoza. Este inacceptabil ca 
oamenii s` moar` \n continuare din cauza 
acestei boli.

O lume f`r` TB.
Zero decese prin TB

Unul dintre principalele motive pentru care 
nu s-a reu[it eliminarea tuberculozei este acela 

c` diagnosticul bolii se bazeaz` pe metode [i 
tehnici care dureaz` mult.

Pentru a opri tuberculoza este absolut 
necesar` depistarea ei rapid`.

Anual, \n lume mor 1,5 milioane de oameni din 
cauza tuberculozei. O persoan` contagioas`, 

care nu [tie acest lucru, poate transmite 
infec]ia altor 10-15 persoane \ntr-un an. Cu cåt 

boala va fi depistat` mai repede, mai ieftin [i 
mai simplu, vor cre[te [ansele ca aceasta s` 

fie vindecat` iar r`spåndirea ei s` fie oprit`.

Test TB ieftin, 
simplu [i rapid


